
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  بها“ محمد حسام صداقي”بياٌن مه جبهِت الىُّصرة حول وفي أي عالقت للمدعو: 

،  وصلى اهلل على نبينا حممد الذي جاء بالصدق،  ودعا إليو، وبعد :   احلمُد هلِل خالق اخللق،  وحمقِّ احلقِّ

 فقد تعوَّد أىُل بالد الشام خاصة،  ومن يشاىُد قنواِت النظام الطاغويت الفاجر يف البالد اآلخرى عامًة على مسرحياٍت سيئِة احلبكة، 
 ضعيفة اإلخراج،  تافهة ادلضمون،  يطلع هبا ىذا النظام األعور كل فًتة . 

 -حقيقة  -وكّنا يف جبهة النُّصرة نراقُب ما خيرجو كما تستدعي عملية حماربة ىذا النظام،  وال نصدر ما يؤيد أوينفي ما يدعيو،  إلنّو 
 يف واٍد،  والعامل غريه يف وادٍ ،  فال داعي للرد أوالتعليق عليو . 

ينطلي ال ومع إنّو دأب يف الفًتة األخرية على إقحام امسنا يف كل صغرية وكبرية من اهتاماتو واخًتاعاِت أغبيائو،  إال أننا جتاىلناه ألن كذبو
 على السفهاء قبل العقالء وخاصًة أنو مصاب بفشل أمين وعسكري، فأصبح خيبُط خبَط عشواء . 

ومن آخر )خبطاتو( إنّو آخرج فىًت صغرياً يدعى )حممد حسام الصداقي( وكانت مالحمو وحركاتو وكلماتو 
تدلُّ الصغري قبل الكبري على الًتىيب الذي تعرض لو،  ليقول إنّو من جبهة النُّصرة،  وإنّو كان قد أُعدَّ 

 ليفجر نفسو يف مسجد الرفاعي يف دمشق،  و.. و...إخل . 

 ولجبهة النُّصرة هنا كلمات : 
 حنن ال عالقة لنا من قريب أوبعيد هبذا الفىت،  على اإلطالق . -

 ىذا النظام الطاغويت القمعي ال ديكن التكّهن مبا ديكنو أن يقوم بو،  فإن خسََّتو ودناَءتو ال حّد ذلما فمن جهٍة ال يوجد عنده -      
متنعو من انتزاع اعًتافات ٍ كاذبةٍ حتت الضغط واإلكراه،  بل إنَّ أغبياءه يفتخرون إّّنم يقدرون أن جيعلوا  -أي أخالق  -من األخالق 

األرنب يعًتف إنّو ثعلب مث يتبّجحون بعد ذلك، وىذا مرّده إىل أن مستوى ذكائهم مل يصل إىل أدىن درجة يف سّلم التحقيقات 
 الذكية . 

ومن جهة أخرى فإن ىذا النظام الفاجر ال ُيستبعد عنو أن يقوم اآلن أو الحقًا بتفجري ادلساجد،  وليس ىذا مبستغرب،  فإنّو دكَّ 
البلدات وادلدن على رؤوس أصحاهبا ومّزق ادلصاحف وداس ادلساجد وقصفها وقصف ادلآذن،  وكتب على اجلدران واحملاريب كل عبارة 

 ساقطة من ناس ال يؤمنون بيوم احلساب بل إنّو قام يف بعض ادلساجد بفجور مل يفعل مثلو ال فرعون وال منرود وال أشباىهما . 

 02رقم البيان: 

  0200-6-02التاريخ: 



 

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمي 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 

 فهل نستبعد على ىؤالء الكفرة الفجرة أن يفجروا بيوت اهلل ؟ 

 ال واهلل،  ولكننا ال ديكن أن نلتمس عذراً دلن يصدِّقهم،  أويربر جرائمهم،  أويروِّج أكاذيبهم . 

إنَّ جبهَة النُّصرة ال تستحلُّ دم َ أي مسلم ،  وإنَّ اإلدعاءات اليت ترّوجها جهات غربية وشرقية ضد من محل راية اجلهاد ما ىي  -    
م إال صدٌّ عن سبيل اهلل واهتامات دأَب الكفر على توجيهها إىل محَلِة ىذا الّدين وادلدافعني عنو من زمن األنبياء عليهم الصالة والسال

 وإىل آخر من يدعو إىل اهلل على ىدى وبصرية . 
إن تكذيب اجلبهة ذلذه احلادثة بعينها قد دفع إليو حاُل ىذا الفىت الصغري ووُضعو من ناحية إنسانية،  وإنَّ ادلتابعني ليعلمون أننا     - 

ادٍق  صقبل ىذا وبعده ال نقيم شأناً دلا يروِّجو اإلعالم ادلشّوه فال نؤكد وال ننفي شيئاً مما يدعيو ألنّو مثل الّسحرة والكهنة خيلط بأمرٍ 
 مئَة كذبٍة،  علم ذلك من علمو،  وجهلو من غضَّ بصره عن احلقِّ . 

 حنورىم،  إىل ىذا ونسأل اهلل تعاىل أن يفكَّ أسَر كلِّ مسلٍم يف أصقاع الدنيا كلَّها وأن يعيده إىل أىلو سادلًا معاًًف،  وأن يرّد كيد الظادلني 
ض ما حيلُّ بعبادك يف شرق األر  -سبحانك  -وجيعل تدمريىم يف تدبريىم،  وإنّو ال حيلة لنا،  وال حول وال قوة إاّل بك يا اهلل،  وإنك ترى 

 وغرهبا،  ال لشيٍء إال ألّّنم مسلمون،  اللهم فارحم عبادك بصدِق االلتزام بشرعك وانصرىم على من عاداىم،  إنك على ما تشاء قدير . 


